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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक - ८७ 

सभावृ ांत 
दनांक - १९/११/२०१३         वेळ -  सकाळ  ११.00 वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार,        
दनांक १९/११/२०१३ रोजी सकाळ  ११.00 वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा. सद य 
उप थत होते. 

 

१) मा.जगताप नवनाथ द ु   -  सभापती 
२) मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे  

 ३)    मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

 ४) मा. वनया दप (आबा)तापक र   

 ५)  मा.छाया जग नाथ साबळे  

 ६) मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

 ७) मा.जग दश शेटट  

 ८) मा.भालेकर अ णा दलीप 
 ९) मा.वाघेरे सुिनता राजेश 
 १०) मा.बारणे माया संतोष 
 ११) मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 
 १२) मा.ल ढे गणेश नारायण 
 १३) मा.कदम सदगु  महादेव 
 १४) मा.भ डवे संिगता राज  
 १५)   मा.शडगे आशा सुखदेव 
 

यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी- आयु , मा.तानाजी िशंदे- मा.अित र , मा.टेकाळे, मा.माने,  
मा.गायकवाड, मा.फंुदे, मा.खांडकेकर, मा.माछरे,– सहा.आयु , मा.गावडे – नगरसिचव, मा.धाडगे – 
मु यलेखापर क, मा.कांबळे – .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे – वकास अिभयंता, मा.च हाण, मा.तुपे - 
सह शहर अिभयंता, मा.भोसले – मु य लेखापाल, मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै कय अिधकार ़,  
मा.डॉ.मनोज देशमुख – वै कय अिध क, मा.डॉ.पवन साळवे-  अित.वै .अिधकार , मा.िनकम, 
मा.च हाण,  मा.िचंचवडे, मा.साळवी, मा.पठाण, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा. परजादे, मा.दांगट, 
मा.स यद, मा.बरशे ट , मा.जुंधारे- कायकार  अिभयंता, मा.कांबळे – .िश णािधकार  (मा यिमक) 
मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.च हाण - आरो य कायकार  अिधकार , मा.िशंपी - नगररचनाकार, 
मा.मुंढे- शा अिधकार  (मा य)हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
 -------  

उप थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात दाखल क न 
घेणेत आले :- 

 
वषय .९२) से. .२४ संत तुकाराम यापार संकुल गाळा .सी/१० दसुरा मजला ११ म हनेकर ता 
            भाडयाने देणेबाबत. 
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वषय .९३)  तरतूद वग करणाबाबत.  

वषय .९४)  सांगवी ते कवळे र यावर बसथांबे उभारणे भाग - ३ 

वषय .९५)  दापोड  ते िनगड  र यावर बसथांबे उभारणे. भाग २ (१२ नग - ३ मीटर ं द+जु या 
                         बस टेशनला अ ावत करणे ) 
वषय .९६)   दापोड  ते िनगड  र यावर बसथांबे उभारण.े भाग - १ (१२ नग - ३ मीटर ं द+जु या 

                          बस टेशनला अ ावत करणे ) 
वषय .९७)  कासारवाड  येथील संशोधन क  व संदभ ंथालया या ठकाणी पधा प र ा क  व  

             सावजिनक वाचनालय सु  करणेबाबत.मा.आशा शडगे, मा.माया बारणे यांचा ताव. 
वषय .९८)  सन २०१३-१४ क रता पंपर  िचंचवड महानगरपािलका हदद मधील इ.५वी ते १० वीचे  

             व ा याना मोफत बसपास योजना राब वणेस व आगाऊ र कम अदा करणेबाबत.  

वषय .९९)  भाग . ४ म ये गणगे शाळा व पोलीस वसाहत प रसरातील र यां या कडेने पे हर 

             लॉकचे फुटपाथ करणे. 
वषय .१००)  भाग मांक ५१ गणेशनगर-बेल ठकानगर येथे कांतीलाल खंवसरा जलतरण 

             प रसरातील मोकळया जागे नॅ स सटर सु  करणेबाबत. मा.माया बारणे,  

             मा.सुिनता वाघेरे यांचा ताव. 
वषय .१०१)  तरतूद वग करणेबाबत. मा.सुिनता वाघेरे, मा.माया बारणे यांचा ताव. 
वषय .१०२) सन २०१३-१४ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या तरतुद म ये  
             फेरबदल करणेबाबत. मा.सुिनता वाघेरे, मा.माया बारणे यांचा ताव. 
वषय .१०३) सन २०१३-१४ या अथसंक पातील ब भागातील कामां या तरतुद म ये  

            फेरबदल करणेबाबत. मा.सुिनता वाघेरे, मा.माया बारणे यांचा ताव. 
वषय .१०४) वॉड मांक १० मोशी येथे वकास आराखडयानुसार ता यात आलेले र ते तयार करणे  

             मा.सुिनता वाघेरे, मा.माया बारणे यांचा ताव. 
वषय .१०५) सुधार त तरतूद वग करणेबाबत.मा.चं कांत वाळके, मा.  यांचा ताव. 
वषय .१०६)  उ ान चाल वणेस देणेबाबत.मा.सुिनता वाघेरे, मा.माया बारणे यांचा ताव. 
वषय .१०७) अ नशामक वभागाकड ल ५४ मी. उंची या एएलपी वाहनाचे तां क तपासणीबाबत. 
  मा.सदगु  कदम, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव. 
वषय .१०८)  तरतूद वग करणेबाबत. 
वषय .१०९)  Urban -LEDS अंतगत  International Seminar in Port Elizabeth, South Africa  येथे  

             दनांक २७ ते २९ नो हबर २०१३ रोजी उप थत राहणेबाबत.  

---------- 
                                दनांक १२/११/२०१ ३ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक - ८६ ) 

सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
---------- 

ठराव मांक – ४७९२        वषय मांक – १ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२ब/का व/४१६/२०१३, द.२१/१०-/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .१४ अ वये, भाग .१८ 
कवळे मधील मामुड  प रसरातील र ते खड  मु माचे करणेकामी मे.भगवंत क शन एस.जे. जाधव 
(िन.र. .३७,३४,०००/-  (अ र  र. .सदोतीस लाख चौतीस हजार फ ) पे ा ३५.९९०% कमी) या 
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ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२५,०९,६४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  सदरचे िन वदा कामास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४७९३        वषय मांक – २ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग– आरो य मु य काया. 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक -मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आम/ु४/का व/५७७/२०१३, द.२२/१०/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

  भ व य िनवाह िनधी कायदा १९५२ ची अंमलबजावणी करणे ह  मनपाची जबाबदार  आहे 
यासाठ  आकारणी त यानूसार जानेवार  २०११ ते नो हबर २०१३ अखेर अंदाजे भ व य िनवाह िनधीची 
र. . २,३५,७२,७५०/- ह  शासक य िनयमानूसार मनपाने अदा करणे गरजेचे असून ती र कम भ व य 
िनवाह िनधी कायालयाकडे जमा करणे आव यक आहे. तर  सदरची र कम अ.ब.क.ड भागाकड ल 
खाजगीकरण साफसफाई या लेखािशषकातून अदा करणेत येईल यामुळे स य थतीत अंदाजे 
र. .२,३५,७२,७५०/- ह  मनपाचे भ व य िनवाह िनधी खा यावर जमा करणेत येवून ती सव र कम 
भागामाफत सव संबंधीत सं था/ठेकेदार यांचेकडे या या वेळ  कायरत असणा-या कमचा-यांचे 

शासक य िनयम वेतन प क/हजेर  प का माणे व अदा केले या बलांनूसार भाग तरावर याची 
तपासणी क न कमचा-याचे भ व य िनवाह िनधी खा यावर जमा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४७९४        वषय मांक – ३ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – व ुत 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक -मा.जगद श शेटट  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता( व/यां) यांचे प  . वमुका/५/का व/५३८/२०१३, द.१८/१०/२०१३ 
       मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१६/२०१२-१३ मधील अ. .५ अ वये, भोसर  
भाग .३५ भोसर  गावठाण अंतगत भागातील र यावर ल काश यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी 

मे.एम.बी.इले क & कंपनी (िन.र. . २३,६६,९१०/- [अ र  र. .तेवीस लाख सहास  हजार नऊशे दहा] 
पे ा २८.११ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४७९५        वषय मांक – ४ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – ब भाग 
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  . ब /लेखा/८/का व/३४०/२०१३, द.९/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१४ अ वये, भाग .३९ 
संततुकारामनगर येथे फुटपाथ व पाथवची द तीची कामे करणेकामी मेु .जाधव क शन 
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कं.(िन.र. .९,२८,९२९/- [अ र  र. .नऊ लाख अ ठावीस हजार नऊशे एकोणतीस] पे ा ३५.५९९ % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४७९६        वषय मांक – ५ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.माया बारणे       अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२ब/का व/४७७/२०१३, द.२८/१०/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, मु य शा. 
इमारतीमधील नुतनीकरण करणेकामी मे.साकळे असोिसए स (िन.र. . ३५,०१,३८२/- (अ र  
र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे याऐंशी) पे ा २२.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .२८,३१,२७२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहन ु सदरचे िन वदा कामास मा यता देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४७९७        वषय मांक – ६ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२ब/का व/४८१/२०१३, द.२८/१०/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .६ अ वये, िचंचवड 
. .२४ नवीन ब भाग कायालयासाठ  प े बस वणेकामी व इतर थाप य वषयक द ती व ु

सुधारणांची कामे करणेकामी मे.एस.बी.सवाई (िन.र. . ३६,२२,९७४/- (अ र  र. .छ ीस लाख बावीस 
हजार नऊशे चौ-याह र) पे ा १८.१७९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .३१,१२,५७१/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  सदरचे िन वदा कामास मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४७९८        वषय मांक – ७ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक– मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४६२/२०१३, द.६/१०/२०१३ 

          वषय – भाग .१३ िनगड  गावठाण मधील आव यकते नुसार ना या मधील ह  शेपची 
                 खोली व ं द  वाढ वणे व ी याम काळभोर यांचे घरा शेजार ल नाला ह  शेप  

                 करणेबाबत.  
वषय मांक ७ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ४७९९        वषय मांक – ८ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक -मा.जगद श शेटट  
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे प  .झोिनपू/ था/िन/का व/९८०/२०१३, द.२५/१०/२०१३ 
       मा. स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .४३ अ वये, 
भाग .२६ मधील महा मा फुलेनगर झोपडप यामधील थाप य वषयक कामांची द ती करणेकामी ु

मे.साकळे असोिसए स (िन.र. .९,८०,३७०/- [र. .नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे स र] पे ा २५.५१० % 

कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .७,३०,२७८/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असूनू , एज सीस 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८००        वषय मांक – ९ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/२३४/२०१३, द.८/११/२०१३ 
       वषय – . .३१ दघी म ये ठक ठकाणी पावसाळ  गटस करणेबाबत  

वषय मांक ९ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४८०१        वषय मांक – १० 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – म यवत  भांडार  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/७/का व/६२७/२०१३, द.१/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपाचे व ुत वभागासाठ  लॅ प सा ह य खरेद कामी ई-िन वदा .१०/१/२०१३-१४ अ वये लघू म 
िन वदाकार मे.एन.एस जैन अँ ड कं. ा.िल,पुणे यांचे लॅ प सा ह याचे दर एकुण र. .१७,६४,७००/-
,मे.धुपर दस यांचे टायमरचे दर एकूण र.  ८,४८,४००/- व मे.पायोिनयर से स यांचे लॅ प सा ह याचे 
दर एकूण र. .७२,२००/- वकृत क न, करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८०२        वषय मांक – ११ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग– पाणीपुरवठा ब भाग 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/ब /११/४/२०१३, द. १५/१०/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 सन २०१२-१३ चे सुधा रत व सन २०१३-१४ चे मुळ अंदाजप कात पाणीपुरवठा योजना िनधी, पाणीपुरवठा 
देखभाल द तीु  या लेखािशषावर अशा एकूण तरतूद र. .९,९१,००,०००/- इतक  आहे. सदर अंदाजप क 
तयार करताना अंदाजप कांम ये सव चाल,ु िन वदा कायवाह  व िनयो जत कामाचा अंतभाव कर यात 
आलेला आहे. सव कारची िनयो जत कामे अंदाजप कात समा व  हावीत या ीने बहतांशी कामांना ु ३ 
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लाख, ४ लाख, ५ लाख अशा तरतूद  ठेव यात आले या आहेत. यामुळे चालु कामे, िन वदा कायवाह  
कामे व ाधा याने करावयाची िनयो जत कामे यांचा वचार क न या या कामांना अंदाजप कानुसार या 
आिथक वषात आव यक तरतूद उपल ध करणे या ीने अंतगत बदल क न तरतूद वग करणेस 

तावा सोबतचे प  अ म ये नमूद माणे मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४८०३        वषय मांक – १२ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – ड भाग रहाटणी  
सुचक – मा.शकंुतला धराडे      अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ड /१७/का व/६९६/२०१३, द.७/११/२०१३ 
       वषय – िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .१२ अ वये, भाग .४५ मधील र यावर ल 

दवाब ीची देखभाल द ती वषयक कामे ु करणेबाबत. 
वषय मांक १२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८०४        वषय मांक – १३ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – ड भाग रहाटणी  
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ड /१७/का व/६९७/२०१३, द.७/११/२०१३ 
       वषय  – िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, भाग .४४ मधील र यावर ल 

दवाब ीची देखभाल द ती वषयक कामे करणेु बाबत. 
वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८०५        वषय मांक – १४ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – ड भाग रहाटणी  
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक-मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ड /१७/का व/६९२/२०१३, द.७/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .५ अ वये, भाग .५७ 
पंपळे गुरव वनायकनगर, कवडेनगर व इतर भागातील र ते द ती वषयक कामे करणेकामी मेु .एन. 
एन. िशंगाडे (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी पे ा २९.२८९% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८०६        वषय मांक – १५ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – ड भाग रहाटणी  
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक– मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ड /१७/का व/६९३/२०१३, द.७/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
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  मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .३९ अ वये, भाग 
.५७ पंपळे गुरव येथील र यांचे चर खड मु माने भ न डांबर करण करणेकामी मे.एन. एन. िशंगाडे 

(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी पे ा २९.२८९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८०७               वषय मांक – १६ 

दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – ड भाग रहाटणी  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे         अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ड /१७/का व/६९४/२०१३, द.७/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .२४ अ वये, भाग 
.५९ िश क सोसायट  येथे अंतगत ग लीबोळात रबर मो डेड काँ ट लॉक बस वणेकामी मे.के.पी. 

क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी पे ा २७.९८९% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८०८        वषय मांक – १७ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – ड भाग रहाटणी  
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक– मा.जगद श शेटट  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ड /१७/का व/६९५/२०१३, द.७/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .५७ अ वये, भाग 
.५९ िशतोळेनगर येथे अंतगत ग लीबोळात रबर मो डेड काँ ट लॉक बस वणेकामी मे.के.पी. 

क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी पे ा २७.९८९% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८०९        वषय मांक – १८ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग ड भाग रहाटणी  
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ड /१७/का व/६९१/२०१३, द.७/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .७१ अ वये, पंपर  
भाग .४४ मधील र यांवर ल चरांची द ती करणेकामी मेु .एम पी धो े क शन 

(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी पे ा २७.४१०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 



 8 

ठराव मांक – ४८१०        वषय मांक – १९ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – ड भाग रहाटणी  
सुचक – मा.माया बारणे       अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ड /१७/का व/६९०/२०१३, द.७/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .७८ अ वये, भाग 
.६० सांगवी गावठाण व इतर भागातील र यावर ल चर ड यु.बी.एम व बी.बी.एम प तीने 

बुज वणेकामी मे.एम पी धो े क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी पे ा 
२५.५१०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८११        वषय मांक - २० 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – उ ान 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे      अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/५४८/२०१३, द.६/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

  उ ान वभागाकड ल िन वदा .१/(१-क) २००९-२०१० नुसार क भागातील मनपाचे व वध 
उ ाने देखभाल व संर ण करणेकामी ३ (तीन) वष कालावधीनुसार उवर त र. .४८,३८,८६६/-चे खचास 
काय र मा यता व पुढ ल िन वदा या अंितम होईपयत या मुदतवाढ कालावधीतील य  येणारे 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८१२        वषय मांक – २१ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – उ ान 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/८८२/२०१३, द.६/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .१/-२०१३-१४ बाब .४ अ वये, संत ाने र उ ान 
देखभाल करणेकामी मे.तावरे कं शन कंपनी या ठेकेदाराला िन वदा र. .१६,४४,०००/-(वा षक) पे ा 
६.२० ट के कमी दराने) [अ र  र. .सोळा लाख च वेचाळ स हजार] ३ वष कालावधीसाठ  देणेस व 
याकामी येणारे य  खचास व यांचेशी करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८१३        वषय मांक – २२ 
दनाकं – १९/११/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक– मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४७१/२०१३, द.८/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . अ मु यालय/HO/७-८१/२०१३-१४ अ वये, भाग .५ 
िचखली गावठाण आ हाट व ती भागातील खड मु माचे र ते करणेकामी मे.िशवगंगा क शन 
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(िन.र. .१७,५०,६२१/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सहाशे एकवीस) पे ा ३४.९९०% कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मजंुर दराने  र. . ११,९४,९८३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये क ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहन यांचेबरोबु र करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक – ४८१४        वषय मांक – २३ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक– मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४७२/२०१३, द.८/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . अ मु यालय/HO/७-२६/२०१३-१४ अ वये, भाग 
.४ म ये कोयनानगर व सुदशननगर प रसरातील र याचे हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी 

मे.एस.सी. कटार या (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा 
१९.०५०% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,८८,०५१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माणे बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन ु करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक – ४८१५        वषय मांक – २४ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.जगद श शेटट       अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४७३/२०१३, द.८/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . अ मु यालय/HO/७-५३/२०१३-१४ अ वये, भाग 
.९ संभाजीनगर म ये साई मं दर, सप ानाजवळ ल र यालगत इतर प रसरातील हॉटिम स प तीने 

डांबर करण करणेकामी मे.एस.सी. कटार या (िन.र. .१७,५०,५५५/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास 
हजार पाचशे पंचाव न) पे ा १९.१४९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,८६,१०८/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने ु
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४८१६        वषय मांक – २५ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४७४/२०१३, द.८/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . अ मु यालय/HO/७-०९/२०१३-१४ अ वये, भाग .२ 
मधील ीद  हौिसंग सोसायट  ते िशवरकर चौक पयत या र या या कडेने पदपथ करणेकामी मे. दपाली 
क शन (िन.र. .१७,५०,६९१/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सहाशे ए या णव) पे ा ३३.८३०% 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,१६,३५४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 

वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८१७        वषय मांक – २६ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – ब भाग थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/ब /२/का व/३९/२०१३, द. २/११/२०१३ 
       वषय – . .४३ पंपर नगर बी लॉक २६, २७, २८ म ये सुलभ शौचालय बांधणे.  

              (“पैसे ा व वापरा” त वावर ) 
वषय मांक २६ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८१८        वषय मांक – २७ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – ब भाग थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/ब /२/का व/४०/२०१३, द. २/११/२०१३ 
       वषय –  . .४३ पंपर नगर बी लॉक म ये सुलभ शौचालय बांधणे.  

                (“पैसे ा व वापरा” त वावर ) 
वषय मांक २७ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 

ठराव मांक – ४८१९        वषय मांक – २८ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – कायशाळा( व/यां) 
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . काशा/१/का व/११३७/२०१३, द.७/११/२०१३ 
       वषय – मनपा या उ ान वभागाचे वापरातील टाटा 1210 SE कार या वॉटर टँकर वाहनाची 

जुनी केबीन काढून या ठकाणी न वन डबल ाय हर केबीन िन वदा पेिस फकेशन 
माण ेबांधणेबाबत. 
वषय मांक २८ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४८२०        वषय मांक – २९ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/७/का व/६४५/२०१३, द.८/११/२०१३ 
       वषय –  मनपाचे व ुत वभागासाठ  पोल सा ह य खरेद बाबत.  

वषय मांक २९ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४८२१        वषय मांक – ३० 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सुचक – मा. वनया तापक र      अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/पीजी१/का व/७१७/२०१३, द.२/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

  यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये दंतरोग वभागाम ये ६ म हने कर ता एक त 
मानधनावर र. .१०००/- डॉ.िसर न एस. बासडे यांना मानसेवी त  हणून नेमणूक देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८२२        वषय मांक – ३१ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – थाप य  
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४७५/२०१३, द.११/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . अ मु यालय/HO/७-२२/२०१३-१४ अ वये, भाग 
.४ म ये महा मा फुलेनगर प रसरातील र याचे हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी 

मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा 
१९.०००% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,८८,९७०/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट माणे बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  
या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क नु  घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८२३        वषय मांक – ३२ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – थाप य  
सुचक – मा.जगद श शेटट       अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४७६/२०१३, द.११/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . अ मु यालय/HO/७-६२/२०१३-१४ अ वये, भाग 
.४ म ये शरदनगर प रसरात र याचे हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 

(िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे पे ा १९.२५०% कमी)  या 
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ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,८४,३७५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन ु करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८२४        वषय मांक – ३३ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – थाप य  
सुचक – मा.शकंुतला धराडे      अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४७७/२०१३, द.११/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . अ मु यालय/HO/७-८४/२०१३-१४ अ वये, भाग 
.८ व ानगर औ ोिगक भागातील र ते डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 

(िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे पे ा १९.०९९% कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,८७,१५०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहन ु यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८२५        वषय मांक – ३४ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – थाप य  
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४७८/२०१३, द.११/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . अ मु यालय/HO/७-८७/२०१३-१४ अ वये, भाग 
.९ मधील एच.ड .एफ.सी. कॉलनी, शाहनगर वू  इतर येथील प रसरातील र यांचे हॉटिम स प तीने 

डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .१७,५०,५५५/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास 
हजार पाचशे पंचाव न पे ा १९.१४९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,८६,१०८/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने ु
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८२६        वषय मांक – ३५ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – थाप य  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक– मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४८९/२०१३, द.११/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
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  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . अ मु यालय/HO/७-९०/२०१३-१४ अ वये, भाग 
.९ संभाजीनगर मधील सप ानाजवळ ल र यावर पे हर लॉकचे फुटपाथ करणेकामी मे.बरखा 

ए टर ायजस (िन.र. .१७,४६,१५०/- (अ र  र. .सतरा लाख सेहेचाळ स हजार एकशे प नास पे ा 
३४.९८९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .११,९५,०४९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन ु करणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८२७        वषय मांक – ३६ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – थाप य  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४८८/२०१३, द.११/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . अ मु यालय/HO/७-८९/२०१३-१४ अ वये, भाग 
.११ यमुनानगर मधील योजना . ११ व १२ पाईन रोडचे फुटपाथचे कडेने लोखंड  रेलींग करणेकामी 

मे.बरखा ए टर ायजस (िन.र. .१३,९९,५६०/- (अ र  र. .तेरा लाख न या णव हजार पाचशे साठ पे ा 
२७.९८९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,५८,२३०/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकनु  करणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८२८        वषय मांक – ३७ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – थाप य  
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक– मा.जगद श शेटट  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४८७/२०१३, द.११/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . अ मु यालय/HO/७-७१/२०१३-१४ अ वये, भाग 
.९ संभाजीनगर एच.ड .एफ.सी. कॉलनी येथे िशवशंभो बसथांबा ते िशव-शाह संभाजी गाडन प रसरात ू

फुटपाथ तयार करणेकामी मे.बरखा ए टर ायजस (िन.र. .१७,५०,६९१/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास 
हजार सहाशे ए या णव पे ा ३३.९८९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,१३,४३१/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामाु  क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४८२९        वषय मांक – ३८ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – थाप य  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४८६/२०१३, द.११/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . अ मु यालय/HO/७-६५/२०१३-१४ अ वये, भाग 
.११ यमुनानगर मधील पो  कॉलनी समोर ल र ता व दनेश सुपरमाकट चे बाजू या र याला पे हंग 
लॉक बस वणेकामी मे.बरखा ए टर ायजस (िन.र. .१७,४८,६८७/- (अ र  र. .सतरा लाख अ ठेचाळ स 
हजार सहाशे स याऐंशी पे ा ३३.९८९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,१२,०४२/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने ु
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८३०        वषय मांक – ३९ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – थाप य  
सुचक – मा.शकंुतला धराडे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४८५/२०१३, द.११/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . अ मु यालय/HO/७-५८/२०१३-१४ अ वये, वॉड 
.१० अजंठानगर व आकुड  येथे नाला े िनंग वषयक काम करणेकामी मे.बरखा ए टर ायजस 

(िन.र. .१०,५०,४२०/- (अ र  र. .दहा लाख प नास हजार चारशे वीस पे ा ३३.९९०% कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .७,२८,०५१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८३१        वषय मांक – ४० 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – थाप य  
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४८४/२०१३, द.११/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . अ मु यालय/HO/७-५२/२०१३-१४ अ वये, भाग .१३ 
िनगड  गावठाण म ये अंतगत पाथवेला पावसा या पा यासाठ  आर.सी.सी. पाईप टाकून काँ ट पे हंग 
करणकेामी मे.बरखा ए टर ायजस (िन.र. .१७,४६,१५०/- (अ र  र. .सतरा लाख सेहेचाळ स हजार 
एकशे प नास पे ा ३२.९८९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,२८,६१८/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे ु
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८३२        वषय मांक – ४१ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – थाप य  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४८२/२०१३, द.११/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . अ मु यालय/HO/७-१३/२०१३-१४ अ वये, भाग 
.४ म ये भाजीमंडई प रसरातील र यांचे कडेने पे हर लॉकचे फुटपाथ करणेकामी मे.बरखा 

ए टर ायजस (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ पे ा ३४.९८९% कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .९,५६,०४४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८३३        वषय मांक – ४२ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – थाप य  
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक– मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४८३/२०१३, द.११/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . अ मु यालय/HO/७-१२/२०१३-१४ अ वये, भाग 
.४ म ये महा मा फुलेनगर प रसरातील र यांचे कडेने पे हर लॉकचे फुटपाथ  करणेकामी मे.बरखा 

ए टर ायजस (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ पे ा ३४.९८९% कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .९,५६,०४४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 

ठराव मांक – ४८३४        वषय मांक – ४३ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – थाप य  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४८१/२०१३, द.११/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . अ मु यालय/HO/७-५१/२०१३-१४ अ वये, भाग 
.११ यमुनानगर मधील कम नं.६ ते डॉ.हेडगेवार चौक व अपंग व ालयासमोर ल र याला पे ह ंग 
लॉक बस वणेकामी मे. ी कं शन  (िन.र. .१७,८४,७३४/- (अ र  र. .सतरा लाख चौ-याऐंशी 
हजार सातशे चौतीस पे ा ३४.९९०% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,१८,२६८/- 
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पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने ु
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८३५        वषय मांक – ४४ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – थाप य  
सुचक – मा.        अनुमोदक– मा.जगद श शेटट  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४८०/२०१३, द.११/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . अ मु यालय/HO/७-०३/२०१३-१४ अ वये, भाग 
.१३ िनगड  गावठाणम ये ठक ठकाणी पे ह गं लॉक बस वणेकामी मे. ी क शन  

(िन.र. .१७,३४,२६८/- (अ र  र. .सतरा लाख चौतीस हजार दोनशे अडुस  पे ा ३३.९८९% कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,०२,०४८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 

ठराव मांक – ४८३६        वषय मांक – ४५ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – थाप य  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४७९/२०१३, द.११/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . अ मु यालय/HO/७-३८/२०१३-१४ अ वये, भाग 
.११ यमुनानगर मधील व वध चौकांचे व महाराणा ताप र यांचे सुशोिभकरण करणेकामी 

मे.के.पी.क शन  (िन.र. .१४,०१,१२४/- (अ र  र. .चौदा लाख एक हजार एकशे चोवीस पे ा 
२८.०८०% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,५८,०७३/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन ु करणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८३७        वषय मांक – ४६ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – ड भाग आरो य 
सुचक – मा.माया बारणे       अनुमोदक– मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ड /आ/१३/का व/२३७२/२०१३, द.८/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
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 ड भाग आरो य वभागातील अंदाजप काम ये खाजगीकरणा ारे साफसफाई या लेखािशषावर 
र. .४,१५,००,०००/- (अ र  र. . चार कोट  पंधरा लाख पये फ ) अंदाजप क य तरतूद आहे. या 
लेखािशषावर दनांक १८/१०/२०१३ अखेर .१,८८,१०,२३९/- इतका खच झालेला असून सदर 
लेखािशषाव न र. .३०,००,०००/- (अ र  र. . तीस लाख पये फ ) वाहन इंधन या लेखािशषावर वग 
करणेस मा यता देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८३८        वषय मांक – ४७ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – झोिनपू थाप य  
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे प  .झोिनप/ू था/िन/का व/१०३७/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
     मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या झोिनपू थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . १/३४-२०१३/१४ अ वये, ड भागातील झोपडप ट  
े ाम ये थाप य वषयक कामांची द ती ु करणेकामी मे.हष ए टर ायजस (िन.र. .४,२०,०२२/- 

(अ र  र. .चार लाख वीस हजार बावीस पे ा २९.९९९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .२,९४,०२०/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ु
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ----------  

ठराव मांक – ४८३९        वषय मांक – ४८ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – झोिनपू थाप य  
सुचक – मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे प  .झोिनप/ू था/िन/का व/१०३३/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
       मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या झोिनपू थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१/०७-२०१३/१४ अ वये, भाग .४१ 
मधील वैशालीनगर, गु द नगर, भारतमातानगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल व 
द तीची कामे करणेकामी मेु .उप  कं शन (िन.र. .४,१९,९५१/- (अ र  र. .चार लाख एकोणीस 
हजार नऊशे ए काव न पे ा २७.७२०% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .३,०३,५४१/- 
पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ु
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८४०        वषय मांक – ४९ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – झोिनपू थाप य  
सुचक – मा.छाया साबळे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे प  .झोिनप/ू था/िन/का व/१०३४/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
       मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या झोिनपू थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१/२३-२०१३/१४ अ वये, से.नं.२२ वॉड 
.१३ म ये गटर व काँ ट वषयक कामाची द ती ु करणेकामी मे. यकंटे रा कं शन 

(िन.र. .७,००,१४७/- (अ र  र. .सात लाख एकशे स ेचाळ स पे ा २७.२७०% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  
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िन वदा मंजुर दराने  र. .५,०९,२१७/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन ु करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८४१        वषय मांक – ५० 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग - झोिनपू थाप य  
सुचक – मा.जगद श शेटट       अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे प  .झोिनप/ू था/िन/का व/१०३५/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
      वषय – िन.नो. .१/३६-२०१३/१४ चे कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असून याचे 

अवलोकन करणेबाबत... 
वषय मांक ५० चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८४२        वषय मांक – ५१ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – झोिनपू थाप य  
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक– मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे प  .झोिनप/ू था/िन/का व/१०३६/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
       मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या झोिनपू थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१/३०-२०१३/१४ अ वये, वॉड .४५ मधील 
संजयगांधीनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल व द तीची कामे करणेकामी मेु .हष 
ए टर ायजेस (िन.र. .४,१९,६८३/- (अ र  र. .चार लाख एकोणीस हजार सहाशे ॅऐंशी पे ा २९.९९८% 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२,९३,७८६/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन ु
करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 

ठराव मांक – ४८४३        वषय मांक – ५२ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – झोिनपू थाप य  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे प  .झोिनपू/ था/िन/का व/१०३८/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
       मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या झोिनपू थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१/१६-२०१३/१४ अ वये, भाग .११ मधील 
इं दरानगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल व द तीची कामे करणेकामी ु
मे. यंकटे रा कं शन (िन.र. .७,००,१४७/- (अ र  र. .सात लाख एकशे स ेचाळ स पे ा २७.२७०% 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .५,०९,२१७/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर कु रारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ----------  
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ठराव मांक – ४८४४        वषय मांक – ५३ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग झोिनपू थाप य  
सुचक – मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे प  .झोिनप/ू था/िन/का व/१०३९/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
       मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या झोिनपू थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१/२९-२०१३/१४ अ वये, वॉड .११ म ये 
राजनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची द ती करणेकामी मेु . यंकटे रा कं शन 
(िन.र. .७,००,१४७/- (अ र  र. .सात लाख एकशे स ेचाळ स पे ा २७.२७०% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .५,०९,२१७/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन ु करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक – ४८४५        वषय मांक – ५४ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग –  
सुचक – मा. वनया तापक र      अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/७/९५/२०१३, द. १२/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मौजे सांगवी गावठाण येथील गजानन महाराज मं दरामागील िस.स.नं. २७६, २६९, २५३, २४४, 
२१२, १९७, १३९, १४६ इ.( े  चौ.मी.अंदाजे ८७०.००) म ये मंजूर वकास योजनेतील ता वत केले या 
६.०० मी. ं द र ता ता वत केलेला आहे. सदर भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार  पुणे यांचेकडे 
पाठ वणेस तसेच सदर भूसंपादन ताव महानगरपािलके या वतीने सादर करणेचा अिधकार मा.आयु  
यांना देणेबाबत मा.महापािलका सभेने ठराव .२७७ द.९/०५/२०१३ अ वये मा यता दलेली अस याने 

तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूसंपादन 
अिधिनयम १८९४ अ वये तातड ने संपादन करणेकामी येणा-या खचास (भूसंपादन अिधकार  कळवतील 
या खचास) मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 

 
ठराव मांक – ४८४६       वषय मांक – ५५ 
दनांक – १९/११/२०१३       वभाग–जलशु द करणक  से २३ 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक– मा.जगद श शेटट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुके/ व/०२/९४/२०१३, द.२५/१०/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

  जलशु करण क  से. .२३ क रता अशु  जलउपसा क  रावेत येथून ए स ेस फडरची 
यव था करणे या कामास सन २०१३-१४ या आिथक वषात पानांक ६७३ वर अ. .२५ वर र कम 
.२१,००,०००/- इतक  तरतूद करणेत आलेली आहे. परंतु सदर कामास सदर तरतुद अपुण पडत 

अस याने तावात नमूद त या माणे अंतगत तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
(वाढ/घट र. .१,००,७०,०००/-)  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४८४७        वषय मांक – ५६ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – ब भाग आरो य  
सुचक – मा.छाया साबळे      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  . ब /७/का व/८९७/२०१३, द.२५/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या ब भाग आरो य कायालयाकड ल  िन.नो. .२/२०१३/१४ अ वये, ब भाग 
प रसरातील औ णीक धुर करण कामकाज कर यासाठ  आव यक डझेल र ा टे पो भा याने 
वाहनचालकासह घेणेकामी मे.अ य इंटर ायझेस यांनी द.२९/०८/२०१३ या दले या प ानुसार काम 
कर यास असमथता दश वली आहे. सदर प ा या अनुषंगाने तीय लघु म दर िन वदाकार मे.जग नाथ 
म हला वयंरोजगार सेवा सह. सं था मया. हे िन वदेतील लघु म दरानुसार हणजेच दर र. .५४९/- 
ित दन ित वाहन माणे काम कर यास तयार आहे कंवा नाह  याबाबत वचारणा केली असता 
यांनी द. ०५/०९/२०१३ या प ानुसार ित दन ित वाहन दर र. .५४९/- माणे काम कर यास 
तयार अस याचे कळ वले आहे. यानुसार याबाबत द.२३/०९/२०१३ रोजी मा य तावानुसार 
मा. भाग अिधकार  यांनी मा यता दली. तसेच थम लघु म िन वदाकार यांची EMD ज  करणेत 
आलेली आहे व मनपा कोषागारात जमा करणेत येत आहे. यानुसार मे.जग नाथ म हला वयंरोजगार 
सेवा सह. सं था मया. यांचेशी करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८४८        वषय मांक – ५७ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – डा 
सुचक – मा. वनया तापक र                                     अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- १) मा.अित र  आयु  यांचे प  . डा/७/का व/१००९/२०१३, द.२४/१०/२०१३ 
      २) मा. डा सिमती ठराव . ४८ द.८/११/१३ नुसार,  

     डा वभागा या ७२ पानी डा धोरणा या एकूण १९० ती झेरॉ सकाढणेकामी ती पान 
०.५० पैसे माणे ०.५० पैसे X ७२ पाने X १९० ती  =  ६,८४०/- इतका खच अपे त आहे.  सदर 
७२ पानी डा धोरणा या १९० ती बाहे न थेट प दतीने झेरॉ स काढून घेणेस व याकामी येणा-या 
र. .६,८४०/- चे खचास व सदरचा खच डा वभागाचे थायी अ ीमधन र कमेतून खच  टाकणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८४९        वषय मांक – ५८ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – डा 
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/९८७/२०१३, द.१७/१०/२०१३ 
      २) मा. डा सिमती ठराव . ४९ द.८/११/१३ नुसार,  

    डा वभागाचे खेळाडू द क योजना या लेखािशषावर सन २०१३-१४ कर ता केलेली तरतूद 
र. .२०,००,०००/- कमी पडत अस याने डा वभागाचे मनपा ह तील मोकळया जागेत येक वॉडात 
मैदाने तयार करणे या लेखािशषावर सन २०१३-१४ कर ता केलेली तरतूद र. .९,००,०००/- ह  खेळाडू 
द क योजना या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ४८५०        वषय मांक – ५९ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – डा 
सुचक – मा.जगद श शेटट       अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/४४/२०१३, द.३१/१०/२०१३ 
             २) मा. डा सिमती ठराव . ५० द.८/११/१३ नुसार, 

          महानगरपािलके यावतीने महारा  रा य सॉ टबॉल असो. व पुणे ज हा सॉ ट बॉल असो. 
यांचे मा यतेने आ ण युनायटेड डस पोटस अकॅडमी, संत तुकाराम नगर, पंपर  १८ यांचे सहकायाने 
वॉड .२८ मासूळकर कॉलनी येथील म.न.पा.डॉ.हेडगेवार डा संकुल, मासूळकर कॉलनी, पंपर  १८ येथे 
माहे डसबर २०१३ म ये महापौर चषक रा य तर य सॉ टबॉल पधा २०१३ आयो जत करणेस व 
याकामी येणा-या र. .४,९४,९००/- चे खचास मा यता व सदर खचातील मैदान तयार करणे, टेज, 
मंडप, टेबल, खु या यव था खच, मैदानावर पाणी फवारणी खच हा थाप य वभाग, ब भाग व 
व ुत, पकर, माईक यव था खच हा व तु वभाग, ब भाग  यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व 
डा सा ह य खरेद , नेट लावणे मजूर  व खेळाडू पंच िनवास यव था खच युनायटेड डस पोटस ्

अकॅडमी, संत तुकारामनगर, पंपर  १८ यांचेकडून करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४८५१        वषय मांक – ६० 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – डा 
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/४३/२०१३, द.३१/१०/२०१३ 

                     २) मा. डा सिमती ठराव .५१ द.८/११/१३ नुसार,  

     महानगरपािलके यावतीने पुणे ज हा हॅ डबॉल असो. यांचे मा यतेने व पंपर  िचंचवड शहर 
हॅ डबॉल असो. िनगड  ािधकरण, सदभावना ित ान यांचे सहकायाने वॉड .१० तुळजाईव ती, 
अजंठानगर येथील म.न.पा.वसंतदादा पाट ल ाथिमक शाळा आकुड , पुणे ३५ येथे माहे डसबर २०१३ 
म ये महापौर चषक ज हा तर य हॅ डबॉल पधा २०१३ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या 
र. .३,७८,०००/- चे खचास मा यता व सदर खचातील मैदान तयार करणे, टेज, मंडप, टेबल, खु या 
यव था खच, मैदानावर पाणी फवारणी खच हा थाप य वभाग, अ भाग व व ुत, पकर, माईक 
यव था खच हा व ुत वभाग, अ भाग  यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८५२       वषय मांक – ६१ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/०४/का व/१००३/२०१३, द.१३/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या व वध वभागांना तातड ने आव यक असलेने अिभलेखाचे रेकॉड बांध याचे कापड  
माल उ पादक येरवडा म यवत  कारागृह, पुणे ह  शासक य सं था असुन याचे दर हे पूव िनधा रत 

असतात. या दराम ये वेळोवेळ  बदल होत असतात, याचा वचार करता महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम ७३ (क) अनुसुची ड करण ५, मांक (२) (२) नुसार िन वदा न माग वता, करारनामा न 
करता थेट प तीने येरवडा म यवत  कारागृह, पुणे यांचेकड ल चिलत दराने अंदाजप क य तरतुद या 
अिधन राहन व वध वभागां या आव यकते माणे रेकॉड बांध याचे काु पड  माल व वध रंगात ३६*३६ 
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इंच साईजम ये नाड सह, मनपा बोधिच ह छपाईसह स ा असलेला ती नग र. .५५/- माणे १०,००० 
नग एकुण र. .५,५०,०००/- म ये खरेद  कर यासाठ  व अिभलेख रेकॉड बांध याचे कापड  माल 
खरेद कामी शासन अिधकार , येरवडा म यवत  कारागहृ, पुणे यांना आगाऊ व पात ५,५०,०००/- 
अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८५३        वषय मांक – ६२ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – शासन 
सुचक – मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१८/का व/१६८१/२०१३, द.२/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

  महापािलका ३१ वा वधापन दनािनिम  आयो जत केले या चहापान काय मासाठ  झालेला खच 
र. .१,४९,४९५/- (अ र  र. .एक लाख एकोणप नास हजार चारशे पं याणव फ ) यास काय र 
मा यता घे याक रता तसेच आगाऊ घेतले या रकमेचे समायोजन कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८५४        वषय मांक – ६३ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – शासन 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक– मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/०८/का व/१६७५/२०१३, द.१/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

  शासन वभागाकड ल कमचार  व अिधकार  िश ण या लेखािशषावर सन २०१३-१४ क रता 
र. .१,००,००,०००/- व कमचार  िश ण या लेखािशषावर र. .२५,००,०००/- तरतुद करणेत आली आहे. 
कमचार  िश ण लेखािशषाव न थायी आ थापना लेखािशषावर र. .२५,००,०००/- इतक  तरतुद वग 
करणे आव यक आहे. तसेच कमचार  व अिधकार  िश ण लेखािशषाव न थायी आ थापना 
लेखािशषावर र. .१९,००,०००/-, वाहन इंधन लेखािशषावर र. . १,००,०००/- व वास भ ा लेखािशषावर 
र. .२,५०,०००/- तरतुद वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८५५        वषय मांक – ६४ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग –  
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/१/का व/१४४५/२०१३, द.३/१०/२०१३ 
      २) मा. डा सिमती सभा दनांक ३/१०/२०१३ ठराव मांक ४६ नुसार 
      ३) मा. वधी सिमती सभा दनांक १२/११/२०१३ ठराव . १३४ नुसार 

          वषय – मनपा या डा धोरण मसु ास मा यता देणेबाबत...  
वषय मांक ६४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४८५६        वषय मांक – ६५ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – ड भाग रहाटणी 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक–मा. जगद श शेटट  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ड /१७/का व/७११/२०१३, द.१३/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, भाग .४७ मधील 
र यावर ल दवाब ीची देखभाल द ती वषयक कामे करणेकामी मेु . गवेद इं जिनअ रंग 
(िन.र. .९,५२,१२६/- [अ र  र. .नऊ लाख बाव न हजार एकशे स वीस] पे ा २७.९९० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८५७        वषय मांक – ६६ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – ड भाग रहाटणी 
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ड /१७/का व/७१३/२०१३, द.१३/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, भाग .५८ 
मधील र यांवर ल दवाब ीची देखभाल द ती वषयक कामे करणेकामी मेु .आर एन एंटर ायझेस 
(िन.र. .९,५२,३८०/- [अ र  र. .नऊ लाख बाव न हजार तीनशे ऐंशी] पे ा २९.७०० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८५८        वषय मांक – ६७ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – ड भाग रहाटणी 
सुचक – मा.माया बारणे       अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ड /१७/का व/७१२/२०१३, द.१३/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .३१ अ वये, भाग 
.५३ मधील र यावर ल दवाब ीची देखभाल द ती वषयक कामे करणेकाु मी मे. टार इले कल 

स हसेस (िन.र. .९,५२,१२६/- [अ र  र. .नऊ लाख बाव न हजार एकशे स वीस] पे ा ३५.०४९ % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८५९        वषय मांक – ६८ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – ड भाग रहाटणी 
सुचक – मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ड /१७/का व/७०८/२०१३, द.१३/११/२०१३ 
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       वषय – िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .६३ अ वये, भाग .५६ वैदव ती येथे न याने ू
ता यात आलेले र ते खड  मु माचे करणेबाबत... 
वषय मांक ६८ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक – ४८६०        वषय मांक – ६९ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – ड भाग रहाटणी 
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ड /१७/का व/७०९/२०१३, द.१३/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .५२ अ वये, भाग 
.५५ पंपळेस दागर येथे न याने ता यात आलेले र ते खड मु माचे करणेकामी मे.सी.एल. इं जिनअस 

(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २६.१३९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक – ४८६१        वषय मांक – ७० 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – ड भाग रहाटणी 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक– मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ड /१७/का व/७०७/२०१३, द.१३/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .६६ अ वये, भाग .५४ 
वशालनगर पंपळे िनलख येथील मु य र यास थम ला ट पॅटने प टे मारणे व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे.शुभ ी क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा 
२८.९५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८६२        वषय मांक – ७१ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – ड भाग रहाटणी 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ड /१७/का व/७१०/२०१३, द.१३/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .९ अ वये, भाग .५६ 
येथे सावजिनक मुता-या, शौचालय इ.ची द ती रंगसफेद  करणेकामी मेु .शेख मुसा शेख मुनीर 
(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २८.०७९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४८६३        वषय मांक – ७२ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग ड भाग रहाटणी 
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ड /१७/का व/७१८/२०१३, द.१३/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .४४ अ वये, भाग 
.५६ वैदव ती येथील व वध मनपा इमारतीची ु द ती रंगसफेद  ु व सुधारणा वषयक कामे करणेकामी 

मे.शेख मुसा शेख मुनीर (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २६.५१० % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८६४        वषय मांक – ७३ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – ड भाग रहाटणी 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक– मा.जगद श शेटट  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ड /१७/का व/७१७/२०१३, द.१३/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .१७ अ वये, भाग 
.४९ साई मं दर थेरगांव प रसराम ये पे ह ंग लॉक द ती करणे व इतर थाप य ु वषयक कामे 

करणेकामी मे.नंदे र  कॉ टर (िन.र. .६,९९,७८७/- [अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार सातशे 
स याऐंशी] पे ा २७.८६० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८६५        वषय मांक – ७४ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – ड भाग रहाटणी 
सुचक – मा.गणेश ल ढे       अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ड /१७/का व/७१६/२०१३, द.१३/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .१४ अ वये, भाग 
.५८ नवी सांगवी येथील र याचे चर खड मु माने भरणे व बी.बी.एम.प दतीने डांबर करण करणेकामी 

मे. ी गणेश क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २२.७९९ % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८६६        वषय मांक – ७५ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – ड भाग रहाटणी 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ड /१७/का व/७१५/२०१३, द.१३/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  



 26 

  मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .२५ अ वये, भाग 
.५४ वशालनगर पंपळेिनलख मधील संडास लॉकची द ती करणेकामी मेु .एन.एन. िशंगाडे 

(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २९.२८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८६७        वषय मांक – ७६ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – ड भाग रहाटणी 
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ड /१७/का व/७१४/२०१३, द.१३/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .२० अ वये, भाग 
.५४ वशालनगर पंपळेिनलख येथील र यांचे चर खड मु माने भ न द ती करणे कामी मेु .एन.एन. 

िशंगाडे (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २८.५२० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८६८        वषय मांक – ७७ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – क भाग भोसर  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/६७८/२०१३, द.३१/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .२० अ वये, बोपखेल 
वॉड .६४ मधील अनिधकृत बांधकामे पाडणेकामी मे.बालाजी क शन  (िन.र. .६,९८,८७६/- 
[अ र  र. .सहा लाख अ या नव हजार आठशे शहा र] पे ा  -२३.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८६९        वषय मांक – ७८ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – क भाग भोसर  
सुचक – मा.जगद श शेटट       अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/६८४/२०१३, द.३१/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .४८ अ वये, भाग 
.३४ मिधल र यांची खड मु म व सेमी ाटने द ती करणेकामी मेु .सी.एल. इं ज. 

(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा -२५.८०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४८७०        वषय मांक – ७९ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – क भाग भोसर  
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/६७६/२०१३, द.३१/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .८५ अ वये, भाग 
.३१ दघी व इ याद  ठकाणी अित मण कारवाईसाठ  मिशनर  पुर वणेकामी मे.भगवंत क शन 

(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा   -२१.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८७१        वषय मांक – ८० 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – क भाग भोसर  
सुचक – मा.छाया साबळे      अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/६८२/२०१३, द.३१/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .१२ अ वये, भाग 
.३५ म ये गावठाण धावडेव ती प रसरात पे ह ंग लॉक व थाप य वषयक कामे करणे कामी 

मे. काश कॉ टर (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा -२८.८८९ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८७२        वषय मांक – ८१ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – क भाग भोसर  
सुचक – मा. वनया तापक र      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/६८०/२०१३, द.३१/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, भाग .७ 
च-होली येथे चो वसावाड , वडमुखवाड  येथील व वध ठकाणी करकोळ द तीची कामे करणेकामी ु
मे.रेणुका क शन (िन.र. .७,००,२६४/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे चौस ] पे ा -२५.९८९ % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८७३        वषय मांक – ८२ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – क भाग भोसर  
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक– मा.जगद श शेटट  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/६०८/२०१३, द.१९/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
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  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .५ अ वये, . . ३० 
च पाणी वसाहत मधील च पाणी र या या कडेने पे ह ंग लॉकने द ती करणे कामी ु मे.सुरज 
कॉ टर (िन.र. .६,९९,८२४/- [अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार आठशे चो वस] पे ा -२२.१२० 
% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८७४        वषय मांक – ८३ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – क भाग भोसर  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/६१०/२०१३, द.१९/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, . . ३४ 
ग हाणेव ती पर सरातील थाप य वषयक कामांची द ती करणेकामी ु मे.सुरज कॉ टर 
(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा -२२.१२० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८७५        वषय मांक – ८४ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग क भाग भोसर  
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/६१२/२०१३, द.१९/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .३३ अ वये, . . २९ 
इं ायणीनगर म ये से. .१ व २ म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सुरज कॉ टर 
(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा -२२.८३९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८७६        वषय मांक – ८५ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – क भाग भोसर  
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/६००/२०१३, द.१७/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .१४ अ वये, भाग .६ 
मोशी येथील व हलेनगर व डुडुळगांव गावठाण येथे कॉ ट पे ह ंगची व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.सांडभोर क शन (िन.र. .७,००,४९४/- [अ र  र. .सात लाख चारशे चौ-या नव] पे ा -२९.९८९ 
% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४८७७        वषय मांक – ८६ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – क भाग भोसर  
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/५९८/२०१३, द.१७/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .७१ अ वये, . . ६ 
मोशी कुदळेव ती व भीमव ती येथे गटस व पे ह ंग लॉकची कामे करणेकामी मे.सांडभोर क शन 
(िन.र. .७,००,१९०/- [अ र  र. .सात लाख एकशे न वद] पे ा  -२९.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८७८        वषय मांक – ८७ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – क भाग भोसर  
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/५९४/२०१३, द.१७/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .७३ अ वये, वॉड .३८ 
नेह नगर येथे आंबेडकर वसाहत प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.सांडभोर क शन 
(िन.र. .७,४९,७२५/- [अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार सातशे पंचवीस] पे ा  -२९.९९० % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८७९        वषय मांक – ८८ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – क भाग भोसर  
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक– मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/५९६/२०१३, द.१७/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .६० अ वये, भाग .६ 
मोशी येिथल साईन बोड पुर वणे व करकोळ द तीची ु कामे करणेकामी मे.सांडभोर क शन 
(िन.र. .७,००,२४०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे चाळ स] पे ा -२९.९९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८८०        वषय मांक – ८९ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२ब/का व/५२८/२०१३, द.१३/११/२०१३ 
       वषय – भाग .५२ ताथवडे येथील ठक ठकाणचे र ते खड मु माचे क न बीबीएम प दतीने 

डांबर करण करणे... 
वषय मांक ८९ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४८८१        वषय मांक – ९० 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/११२९/२०१३, द.१४/११/२०१३ 

        वषय – िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .४२ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर  
िमळणेबाबत... 

वषय मांक ९० चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४८८२        वषय मांक – ९१ 
दनांक – १९/११/२०१३        वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/११३०/२०१३, द.१४/११/२०१३ 
       वषय – िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .८० वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर  

िमळणेबाबत... 
वषय मांक ९१ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले -  

 
ठराव मांक –४८८३       वषय मांक – ९२ 
दनांक – १९/११/२०१३       वभाग –अ भाग  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अ /०५/का व/७७४/२०१३, द.०२/११/२०१३ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 उपसंचालक नगररचना व वकास वभाग यांनी ठरवुन दले या भाडे दर र. .२३/- ित चौ.फूट 
माणे ११७५ चौरस फूटाचे ११ म ह यांचे भाडे र. .२,९७,२७५/-, चार म ह याचे भाडे अनामत 

र. .१,०८,१००/- व सेवाकर र. .३६,७४३/- असे एकूण र. .४,४२,११८/- मनपा कोषागारात भर यानंतर 
करारनामा क न ी. अकमल खान यांना से. .२४ संत तुकाराम यापार संकुल मधील सी/१० दसरा ु
मजला ११ म ह यांकर ता भा याने देणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –४८८४       वषय मांक – ९३ 
दनांक – १९/११/२०१३       वभाग–आरो य मु य कायालय  
सुचक – मा. वनया तापक र     अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आ.म.ुका./१/का व/७८६/२०१३, द.१६/११/२०१३ 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
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 आरो य वभागाकड ल सन २०१३-१४ चे अंदाजप काम ये “उप व पथक – आरो य वषयक 
कामासाठ  वाहन भा याने घेणे” या लेखािशषाव न र. .९०,०००/- (अ र  र. .न वद हजार फ ) इतक  
तरतुद “ वास भ ा” या लेखािशषावर अंतगत वग करणास मा यता देणेत येत आहे.  

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक –४८८५       वषय मांक – ९४ 
दनांक – १९/११/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक – मा.जगद श शे ट  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/ले/१/का व/३१३/२०१३, द.१६/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१७/२०१२-१३ मधील अ. .४ अ वये, सांगवी ते 
कवळे र यावर बसथांबे उभारणे भाग – ३ कामी मे. ह .एम.मातेरे इ ा ा.िल. 
(िन.र. .२,१८,२३,५०२/- (अ र  र. .दोन कोट  अठरा लाख तेवीस हजार पाचशे दोन पे ा ४.९५०% 
जा त)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२,२९,०३,७६५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामाु  क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –४८८६      वषय मांक – ९५ 
दनांक – १९/११/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/ले/१/का व/३१४/२०१३, द.१८/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१७/२०१२-१३ मधील अ. .३ अ वये, दापोड  ते 
िनगड  र यावर बस थांबे उभारणे - भाग – २ (१२ नग – ३ मीटर ं द + जु या बस टेशनला 
अ यावत करणे) कामी मे.अजवानी इ ा चर ा.िल. (िन.र. .३,९४,५४,४३६/- (अ र  र. .तीन 
कोट  चौ-या णव लाख चौप न हजार चारशे छ ीस पे ा ४.९०% जा त)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .४,१३,८७,७०३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामाु  

क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –४८८७       वषय मांक – ९६ 
दनांक – १९/११/२०१३       वभाग– थाप य (BRTS) 

सुचक – मा.माया बारणे      अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/ले/१/का व/३१५/२०१३, द.१८/११/२०१३ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१७/२०१२-१३ मधील अ. .५ अ वये, दापोड  ते 
िनगड  र यावर बस थांबे उभारणे - भाग – १ (१२ नग – ३ मीटर ं द + जु या बस टेशनला 
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अ यावत करणे) कामी मे.ओंकार ु स (िन.र. .३,९४,५४,४३६/- (अ र  र. .तीन कोट  चौ-या णव 
लाख चौप न हजार चारशे छ ीस पे ा ३.६००% जा त) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने र. .४,०८,७४,७९६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामाु  

क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक –४८८८       वषय मांक – ९७ 
दनांक – १९/११/२०१३        
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.आशा शडगे, मा.माया बारणे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने कासारवाड  येथे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व 
पंपर  िचंचवड संशोधन क  यांचे संयु  व माने पंपर  िचंचवड संशोधन क  व संदभ ंथालय 
चाल व यात येत होते. तथा प, सदर संशोधन क  व संदभ ंथालय माहे ऑग ट पासून बंद आहे. हे 
संदभ ंथालय सुमारे ३५०० वे. फूट. जागेत असून इत या मो या जागेचा यो य विनयोग होणे 
आव यक आहे. यामुळे सदर संदभ ंथालय याच इमारतीतील पूव या दवाखा याचे जागेत 
थलांतर त क न या ठकाणी पधा प र ा क  व सावजिनक वाचनालय बाल वभागासह सु  करणेत 

यावे. पधा प र ा क  व सावजिनक वाचनालय सु  करणेसाठ  येणा-या खचास मा यता देणेत येत 
आहे.  
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक –४८८९       वषय मांक – ९८ 
दनांक – १९/११/२०१३       वभाग – मा यिमक िश ण 
सुचक – मा.गणेश ल ढ      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मा य/िश/३/का व/१९२/१३, द.१८/११/२०१३ 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

सन २०१२-१३ मधील मोफत बसपास योजना उप मासाठ  झाले या एकूण र कम पये 
र. .७,४०,७४,१३०/- चे ५०% र कम ३,७०,३७,०६५/- हणजेच पुणा कत र. .३,७०,००,०००/- 
पीएमपीएमएल यांना सन २०१३-१४ क रता व वध उप म या लेखािशषातून आगाऊ व पात देणेत 
आले आहे. सन २०१३-१४ या शै णक वषातील मोफत बसपास योजनेअंतगत व वध उप म या 
लेखािशषावर आज अखेर र. .४,२८,९१,५४५/- इतक  र कम िश लक असून पीएमपीएमएल यांनी प  
मांक-पीएमपीएमएल/ट एम/७८३७ दनांक १८/११/२०१३ प ा वये पीएमपीएमएल या आिथक 

अडचणींमुळे व बंद बसेस मागावर काढणे या ीकोनातून यांनी मागणी केले माणे आगाऊ र कम 
२,७४,००,०००/- अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.     
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ४८९०       वषय मांक – ९९ 
दनांक – १९/११/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/५०९/२०१३, द.१३/११/२०१३ 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन. .अ मु यालय/HO/१४-२६/२०१३-१४ अ वये, भाग 
.४ म ये गणगे शाळा व पोिलस वसाहत प रसरातील र यांचे कडेने पे हर लॉकचे फुटपाथ 

करणकेामी मे.शंकर पांडूरंग बजबलकर (िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार 
एकशे वीस पे ा ३७.१००% कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने र. .१८,५०,०००/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामाु  क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –४८९१       वषय मांक – १०० 
दनांक – १९/११/२०१३       
सुचक – मा.माया बारण े     अनुमोदक – मा. सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.माया बारणे, मा.सुिनता वाघेरे यांचा ताव... 
 भाग .५१ गणेशनगर-बेल ठकानगर, थेरगांव येथील कांतीलाल खंवसरा जलतरण 
प रसरातील मोक या जागेम ये वामी समथ वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था यांना अकरा 
म हने कालावधीकर ता मनपा अट -शत नुसार नॅक सटर सु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –४८९२       वषय मांक – १०१ 
दनांक – १९/११/२०१३       
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा.माया बारणे यांचा ताव... 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड भागाचे सन २०१३-१४ या आिथक वषाम ये 

तावात नमुद माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
(वाढ/घट र. .६,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक –४८९३       वषय मांक – १०२ 
दनांक – १९/११/२०१३       
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा.माया बारणे यांचा ताव... 
  सन २०१३-१४ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील सन २०१३-१४ या  
कामा या तरतुद म ये तावात नमूद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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(वाढ/घट र. .२३,००,०००/-) 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक –४८९४       वषय मांक – १०३ 
दनांक – १९/११/२०१३       
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा.माया बारणे यांचा ताव... 
 ब भागाम ये सन २०१३-१४ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये तावात 
नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .९,००,०००/-) 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक –४८९५       वषय मांक – १०४ 
दनांक – १९/११/२०१३      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा.माया बारणे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका थाप य मु य कायालयाकड ल िन.नो. .G2/22/ 
14/2011-12  मधील अ. .०४ अ वये वॉड .१० मोशी येथे वकास आराख यानुसार ता यात 
आलेले र ते तयार करणे, मे. ी. गणेश क शन (िन.र. . ४६,६७,४१३/- अ र  
र. .सेहेचाळ स लाख सदस  हजार चाु रशे तेरा पे ा १८.५०% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .३९,९४,१३८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा मंजुर दराने िन वदा अट  
शत माणे बाजारभावानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहन या वषयास मा यता देणेत येत आहेु .   
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक –४८९६       वषय मांक – १०५ 
दनांक – १९/११/२०१३       
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक – मा. 
संदभ:- मा.चं कांत वाळके, मा.सुिनता वाघेरे यांचा ताव... 
 तावात नमुद माणे सुधा रत तरतूद वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
(वाढ/घट र. .८,५०,०००/-) 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –४८९७      वषय मांक – १०६ 
दनांक – १९/११/२०१३       
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा.माया बारणे यांचा ताव... 
 संत गाडगे बाब वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था यांना दघी मशानभूमी ऐवजी ब 
भाग येथील माता अमृतामयी उ ान देखभाल संर णाकामी दे यास व दघी मशानभूमी 

उ ान हे यशोधरा वयंरोजगार सेवा सहकार  सं थेस मनपा दराने देखभाल संर णाकामी  तीन 
वष कालावधीसाठ  दे यास व याकामी   येणा-या य  खचास मंजूर  देणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी.  
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –४८९८       वषय मांक – १०७ 
दनांक – १९/११/२०१३       
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा.सदगु  कदम, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव... 
 अ नशामक वभागाकड ल आव यक असलेले ५४ मीटर उंचीचे ए रअल लॅडर लॅटफॉम 
वाहन खरेद ची कायवाह  चालू आहे. सदर वाहनाची तृतीयप  तां ीक तपासणी करणे आव यक 
आहे. थाप य वभागाकड ल कामांची तपासणी करणेकामी म.ेएस.जी.एस. इंड या ा.िल. पुणे 
०५ यांची यापुव  एज सी ठर वणेत आली असुन ०.४% या दराने तपासणी फ  देणेत येत आहे. 
याच अट  शत माणे अ नशामक वभागाकर ता आव यक असले या ए रअल लॅडर लॅटफॉम 

वाहनाची तां ीक तपासणीचे काम मे.एस.जी.एस. इंड या यांचेकडुन क न घे यास व येणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे.   
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –४८९९       वषय मांक – १०८ 
दनांक – १९/११/२०१३      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/९/का व/५०३/२०१३, द.१६/११/२०१३ 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 स थती मनपाचे व वध वभागांनी मागणी केलेनुसार यांचे वभागाकड ल झेरॉ स 
मशीन द ती कामे व याबाबतीच बले तावीत आहेतु . सबब, म यवत  भांडार वभागाकड ल 
मा यिमक िश ण शालेय सा ह य खरेद  लेखािशषावर र. .१०,००,०००/- तरतुद उपल ध आहे. 
मनपाचे मा यिमक िश ण वभागाकड ल शा  सा ह य मागणी आजिमतीस ा  झालेली 
नाह . स थती सदर सा ह य मागणी ा  न झा याने खरेद  ता वत नाह . यानुसार, 
मनपाचे व वध वभागांकड ल झेरॉ स मशीन द तीकामी व याबाबतची बले देणेकामी तुत ु
म यवत  भांडार वभागाकड ल मा िमक िश ण शालेय सा ह य खरेद  या लेखािशषाव रल 
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एकुण र. .१०,००,०००/- तरतुद  मधुन र. .४,००,०००/- मिशन देखभाल द ती खच या ु
लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.    
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –४९००       वषय मांक – १०९ 
दनांक – १९/११/२०१३      वभाग –पयावरण अिभयं क   
सुचक – मा. वनया तापक र     अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पअक/६/का व/९०४/१३, द.१९/११/२०१३ 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

ICLEI – South Asia यांचेमाफत राबवणेत येणा-या Urban LEDS project अंतगत 
आयोजन केले या द ण आ का येिथल द. २७ ते २९ नो हबर २०१३ रोजी होणा-या 
सेिमनारसाठ  म.न.पा. या वतीने ी.तानाजी िशंदे, अित र  आयु  व क पाचे नोडर 
ऑफ सर ी.एस.एन.कुलकण , कायकार   
अिभयंता (पयावरण) यांना उप थत राह यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.    

    
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
यानंतर मा. सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले.  
        

         (जगताप नवनाथ द ु) 
 सभापती 

           थायी सिमती 
                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                         पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/४/का व/११०२/२०१३ 

दनांक - २२/११/२०१३      
 

      
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

          पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


